HALMSTAD
FÖRELÄSNINGAR VÅREN ‘18
Tid

18:00 - 20.30

Avvikelser förekommer

Anmälan

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart.
www.medalgon.se | telefon 08 - 28 66 90 | info@medalgon.se

Plats

Lokaler i centrala Stockholm, adress meddelas på biljett och på www.medalgon.se.

Pris

Ordinarie pris 625:- + moms/deltagare och föreläsning, inklusive enklare förtäring,
vanligtvis frukt och dryck. Boka i god tid för reducerat pris, läs mer på medalgon.se!
Pris på längre kurser avviker.
Anmälan är bindande - platsen kan överlåtas.
Ev. dokumentation laddas ner från www.medalgon.se eller skickas via e-post.
Leveransvillkor: www.medalgon.se
För utförligare innehåll om respektive föreläsning, läs mer på www.medalgon.se!

MR TOURETTE OCH DRAKEN 	  

Ny föreläsning baserad på Pelles nya bok som kommer i höst.

31/1

Föreläsare Pelle Sandstrak är talare, författare och tidigare ofrivillig ståuppare. Han är känd för självbiografin, tillika
föreläsningen ”Mr Tourette och jag”. Pelle föreläser, leder kurser och workshops för personal i skolor, behandlingshem,
näringsliv etc. i Europa, USA och Canada och är rådgivare inom psykvården och skolan.
Spänningen är stor, kommer Pelle Sandstrak nu att knyta ihop denna väv av historier?
En sak är säker! Om ni gillar en föreläsare som kan trollbinda sin publik, som får dem att ömsom skrika av skratt, ömsom få en tår i ögat; då är Pelle Sandstrak er oskrivne mästare!
”Han är fantastisk... Har ni inte hört honom; gå då! Har varit flera gånger, lika bra varje gång!”
”Superbra föreläsare som är äkta och har gått igenom det han snackar om!”

BARN GÖR INTE SOM VI SÄGER UTAN SOM VI GÖR
– så hur gör vi då?

”Att ta ett par steg i taget,
att tillåta sig att må dåligt,
alltså backa ett steg – det är att
vara människa.”

20/3

Helena Hellström är utbildad förskollärare och vårdare. Den mångåriga arbetslivserfarenheten inom särskola,
grundskola och i sitt arbete med funktionshindrade har hon dessutom byggt på med utbildningar inom personlig
utveckling och ledarskap - såväl i Sverige som internationellt. Helena är även Soulful transformation terapeut, NLP-Coach,
samt KBT- och ACT-terapeut.
Utveckla ditt ledarskap/föräldraskap! Helena motiverar dig att stärka och berömma såväl dig
själv som människorna i din omgivning. När barnen följer efter bygger ni tillsammans en
positiv stämning och får på köpet såväl bättre relationer som stärkt självkänsla.

" Hur kan jag påverka
min och gruppens arbetsglädje
genom mina tankar, ord och
handlingar?"

"Helena föreläser på ett professionellt och inspirerande sätt. En kväll utan pekpinnar, med mycket
skratt och boost och där konsensus är att arbetsglädje börjar med mig själv och att dagen blir
vad jag gör den till!"

Läs mer om våra kurser och föreläsningar, samt om hur du bokar en talare till din arbetsplats
på: www.medalgon.se. Du når oss också på telefon 08-286690 eller e-post info@brainsmart.se.

HUR HANDSKAS MED KRÄVANDE FÖRÄLDRAR

3/5

...och svåra samtal? Konkret och praktiskt hur man kan hantera känsliga lägen.

Föreläsare Lars Lindsjö är legitimerad psykolog med specialistkompetens i pedagogisk psykologi. Han har även långvarig
erfarenhet av arbete som psykolog i förskola och skola, samt som lärar- och rektorsutbildare.
”Helt vanligt
Kanske behöver du bemöta en förälder som uttrycker stark oro, är uppfordrande, ifrågasättande eller
föräldraengagemang
kan också bli en
stressad och som tycks lägga all sin frustration och sitt dåliga samvete i ditt knä?
belastning...”
Den egna känslan ropar attack eller försvar, trots att du vet att det är en strategi som ingen vinner på
i längden. Verktyg, strategier och bra formuleringar behöver ständigt fyllas på, vässas och tränas!
”Mycket bra och tänkvärt. Viktigt! Har gett mig nya tankar och strategier inför samtal i fortsättningen. Bra föreläsare!”
”Föreläsningen gav mer än jag väntat mig, och jag hade höga förväntningar.”



Härmed anmäler jag mig/oss till följande föreläsningar:

Halmstad

Antal

31/1 Mr Tourette och Draken

Antal
3/5 Hur handskas med krävande...

20/3 Barn gör inte som vi säger utan...

Kontaktperson
Organisation/Arbetsplats:

Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post: OBS! Nodvändigt för biljett. Vänligen texta tydligt.

Faktureringsadress
Fakturamottagare:

Ev. Fakturareferens:

Adress:

Postnr/Ort:

Organisationsnummer/Personnummer:

Anmälan		
 		

www.medalgon.se eller på anmälningstalong ovan, tel. 08-28 66 90, e-post: info@medalgon.se. I mån av plats tas 		
anmälan emot fram till respektive föreläsningsstart. Anmälan är bindande - går att överlåta. Grupprabatt - Ring för offert!

Pris	 	

595 kr + moms/deltagare och föreläsning, inkl. enklare förtäring (vanligtvis frukt och dryck). OBS! Boka tidigt för lägre pris!

Reservation 	

Om någon föreläsning inte samlar tillräckligt många deltagare, kan vi tyvärr tvingas ställa in dem.

Biljetter	 	

Leveransvillkor

Skickas med angiven e-post.
Se www.medalgon.se
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